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61. sz. PARANCSA.

Budapest, 1951. július 25-én.

Folyó hó június 7-tól július 5-ig 
az l/4. Szabotázselhárító Osztály operatív
 hálózati munkáját ellenőriztettem.

Az ellenőrzés során megállapítást 
nyert, hogy az operatív-hálózati munkában, 
annak szervezésében és a munka módszereiben 
az osztály által biztosított területeken sú
lyos hibák és hiányosságok vannak.

Az operatív-hálózati munkában fel
fedett hibák és hiányosságok azért következ
tek be, mert az osztály vezetője, az alosztály
vezetők és az operatív beosztottak nem haj- 
 tották végre, munkájuk során nem alkalmazták 

a Hatóság Vezetőjének 04., 05., 014. számú 
parancsait az operatív-hálózati munkára vonat
kozólag.

Az osztály ellenőrzése alá tartozó 
területeken az operatív-hálózati munkát szét
züllesztették, elhanyagolták a hálózat kiépí
tését. Nem tették meg a. szükséges intézkedése
ket, hogy az ellenséges elemek kártevő tevé
kenységét idejében megakadályozzák, leleplez
zék. Teljesen elhanyagolták a káderek nevelé
sét és ezáltal súlyos károkat okoztak népgaz
daságunknak. Mindezek alapján

Hidasi Mihály áv. őrna
gyot, az l/4. Osztály vezetőjét, mert a beosz-
tottak operatív-hálózati munkáját hanyagul irá
nyította, rendszeresen nem ellenőrizte, az ál
lamvédelmi munka megszervezésében, az ellenség
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elleni harc irányításában bűnös mulasztásokat 
követett el, ennek következtében az osztályra 
bízott területeken az operatív-hálózati munkát 
szétzüllesztette,

az Osztály vezetése alól felmentem 
és a Hatóság kötelékéből elbocsájtom.

Vértes Jenő áv. százados 
alosztályvezetőt, mert az alosztály munkaterü
letén az operatív-hálózati munka irányítását, 
szervezését elhanyagolta a beosztottak munká
ját nem segítette és nem ellenőrizte,

az alosztály vezetése alól felmentem 
és húsznapi szigorított fogságra megbüntetem, 
a büntetés kitöltése után a Hatóság köteléké
ből elbocsájtom,

Gémesi Lipót áv. hadnagy 
operatív beosztottat, mert a reábízott terüle
ten az operatív-hálózati munkát szétzüllesz
tette, a reábízott feladatokat folyamatosan 
nem hajtotta végre, a feletteseit több esetben 
félrevezette,

tíznapi szigorított fogságra megbün
tetem, a büntetés kitöltése után a Hatóság kö
telékéből elbocsájtom.

Majoros István áv. őrm. 
operatív beosztottat, mert a reábízott terüle
ten az operatív-hálózati munkát elzüllesztette, 
a feletteseit több esetben félrevezette,

tíznapi szigorított fogságra megbün
tetem, a büntetés kitöltése után a Hatóság kö
telékéből elbocsájtom.

Bagi Mihály áv. százados 
az I/4. Osztály vezető helyettese ugyancsak fe
lelős az osztály munkájában felmerült súlyos 
hibákért. Figyelmeztetem, okulva az osztályon 
felszínre hozott hibákból a jövőben munkáját 
úgy szervezze meg, hogy azokat kiküszöbölje és 
és maradéktalanul hajtsa végre vezetői utasí
tásait.

Az V. Főosztály vezetőjét megbízom, 
hogy az Osztály állományát folyamatosan megfe
lelő, becsületes, politikailag megbízható káde
rekkel egészítse ki.
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Ilyen és ehhez hasonló állapotok meg
ismétlődésének elkerülése céljából ismételten 
felhívom az operatív osztályok vezetőit, vala
mint az összes operatív beosztottakat, az ope- 
ratív-hálózati munkára vonatkozó utasítások 
maradéktalanul való szigorú betartására, a cél
irányos hálózati munkán keresztül az ellenség 
időbeni leleplezésére.

Jelen parancsomat az operatív értekez
leteken fel kell dolgozni és oktatás tárgyává 
tenni.

Az l/4. Szabotázselhárító Osztály 
munkájának megjavítása érdekében

Gazdik Gyula budapesti 
lakost az Államvédelmi Hatóság kötelékébe a 
II. állománycsoportba

államvédelmi alezredessé 

kinevezem és egyben az l/4. Osztály vezetésével 
megbízom.

 PÉTER GÁBOR
 államvédelmi altábornagy

 az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

 Piros László sk.
Helyességéért: államvédelmi vezérőrnagy.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/72 péld.
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